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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

1. Kerangka Teoritis

A. Pesan Dakwah

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator,

pesan mempunyai inti pesan yang menjadi pengarah di dalam usaha mencoba

mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan itu sendiri dapat berupa gagasan,

pendapat, dan sebagainya yang sudah dituang dalam suatu bentuk komunikasi dan

diteruskan kepada orang lain atau komunikan. 13

Dakwah secara bahasa mempunyai makna bermacam-macam, antara lain

memangil dan menyeru, seperti yang terdapat dalam firman Allah Surat Yunus ayat

25, yang bermakna bahwa dakwah adalah menegaskan atau membela, suatu usaha

berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu aliran

atau agama tertentu14. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam

menentukan dan mendefinisikan dakwah, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam

memaknai kalimat dakwah tersebut. Dari sekian banyak definisi dawkah  yang ada,

Prof. Dr. Achmad Mubarok M.A mendefinisikan dakwah sebagai suatu kegiatan

untuk menyampaikan dan mengajarkan serta memperaktekan ajaran islam didalam

kehidupan sehari-hari.15

13Widjaja, loc.cit., hlm. 32.
14Faizah, loc.cit., hlm. 36.
15Ibid., hlm. 7.
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Pesan utama dakwah adalah risalah Allah yang mencakup (1)

menyempurnakan  hubungan manusia dengan khaliq, hablun minallah, atau

muamlah ma’a al khaliq, (2) menyempurnakan hubungan dengan manusia, hablun

min al nas atau muamalah ma’a al nas, (3) mengadakan keseimbangan antara kedua

dan mengaktifkannya agar sejalan dan berjalan, untuk kepentingan alam semesta.16

Yang dimaksud dengan pesan dakwah  itu sendiri sebagaimana yang

digariskan Al-Qur’an adalah berbentuk pernyataan maupun pesan(risalah) Al-

Qur’an dan Sunnah. Karena Al-Qur’an dan Sunnah itu sudah diyakini sebagai all

encompasing the way of life bagi setiap tindakan  kehidupan  muslim, maka pesan-

pesan dakwah juga meliputi hampir semua bidang kehidupan itu sendiri, tidak ada

satupun bagian dari aktivitas muslim terlepas dari sorotan risalah ini.

Dengan demikian pesan dakwah adalah semua pernyataan yang

bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah  baik tertulis ataupun lisan dengan pesan-

pesan (risalah) tersebut17. Selain Da’i sebagai komunikator yang menyampaiakan

dakwah dan Mad’u sebagai khalayak yang menerima dakwah, dalam

menyampaikan dakwah terdapat unsur-unsur yang menentukan keberhasilan suatu

dakwah, antara lain :

16 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011), hlm.232.
17Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 43.
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1. Materi Dakwah

Materi dakwah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah,materi

dakwah  ialah ajaran-ajaran agama Islam yang wajib disampaikan kepada umat

manusia agar mau menerima dan mengikutinya. Penyampaian ajaran-ajaran Islam

tersebut agar dapat diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan, sehingga mereka

hidup dan berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama

Islam. Ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam materi dakwah dapat dibagi menjadi

tiga macam, yaitu:

a. Masalah Keimanan (Aqidah)

Akidah merupakan fondamen bagi setiap muslim. Akidah inilah yang

menjadi dasar yang memberi arah bagi hidup dan kehidupan seorang muslim.

Akidah ini merupakan keimanan kepada Allah Swt, para malaikat, kitab-kitab yang

diwahyukan kepada para rasul, adanya hari kiamat dan adanya qadha’ dan qadar,

serta masalah-masalah yang berkaitan dengan poko-pokok keimanan itu.18

b. Syariah (Muamalat)

Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah supaya manusia

berpegang kepada-Nya didalam hubungannya dengan Allah, dengan saudara sesama

muslim, dengan saudara sesama manusia, berserta hubungan dengan alam

sekitarnya dan hubungan dengan kehidupan19. Dengan kata lain, syariah meliputi

18Amin Masyhur, Dakwah  Islam  Dan  Pesan Moral, (Jakarta: Al Amin Press, 1997), hlm. 11.
19M. Hafi Anshari, Pemahaman Dan Pengembangan Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas,1993), hlm.

147.
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ibadah thaharah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji serta yang berhubungan

dengan mu’amalah.20

c. Akhlak

Kata akhlak  secara bahasa berasal dari kata khalaqa yang asalany khuluqun

yang berarti perangai, tabiat, adat atau khaluqun yang berarti kejadian, buatan,

ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem

perilaku yang dibuat. Meskipun secara sosioloogis di Indonesia kata akhlak sudah

mengandung konotasi baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak

baik.21

2. Metode Dakwah

Metode berasal dari bahasa yunani methodos, berupa gabungan kata meta

yang berarti melalui atau mengikuti dan kata hodos yang bearti cara. Jadi metode

merupakan jalan atau cara dalam berdakwah. Menurut Drs. Toto Tasmara, metode

dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubaligh untuk mencapai suatu

tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih. Dengan kata lain pendekatan dakwah

harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented menempatkan penghargaan

yang mulia atas diri manusia.22

20Wahyu Ilaihi, Konsep  Dasar Komunikasi  Dakwah, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 2010),
hlm. 20.

21Zakiyah Darajat ed., Dasar-Dasar Agama Islam,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 253
22Wahidin Saputra, op.cit, hlm. 243.
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a. Dakwah bi Al Hikmah

Dakwah Bi Al Hikmah adalah dakwah dengan mnggunakan perkataan

yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilang

keraguan, jadi Al hikmah merupakan kemampuan da’i dalam menjelaskan doktrin-

doktrin islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan komunikatif.23

b. Dakwah bil Mau’izhatil Hasanah

Mau’izhatil Hasanah terdiri dari dua kata yaitu Mau’izhatil  dan Hasanah,

Mau’izhatil yang berasal dari kata wa’adzaya’idzu-wa’dzan’idzatan yang berarti

nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan sedangkan Hasanah artinya kebaikan

lawannya. Mau’izhatil Hasanah merupakan salah satu metode dalam dakwah untuk

mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan

lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.24

c. Dakwah bil Mujadalah

Merupakan dakwah dengan cara bertukar pendapat yang dilakukan oleh

dua belah pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan

gara lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan

bukti yang kuat. Antara satu dengan yang lain saling menghargai pendapat dan

hormat keduanya berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan

ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.25

23Ibid., hlm. 247.
24Ibid., hlm. 251.
25Ibid., hlm. 255.
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3. Media Dakwah

a. Lisan

Penyampaian pesan dakwah melalui lisan yang berbentuk ceramah,

khutbah, tausyiah, pengajian, seminar, diskusi dan lain sebagainya.

b. Tulisan

Penyampaian pesan dakwah melalui media bil qalam atau tulisan seperti

surat,  buku, majalah, surat kabar,, dan lainnya.

c. Audio/Visual/Audio-visual

Penyampaian pesan dakwah melalui media ini sangat muda dipahami

audiens, bahkan terkadang dapat membentuk karakter audiens merangsang indra

pendengaran atau penglihatan dan keduanya, bisa berbentuk televisi, slide, ohp,

internet dan sebagainya.26

4. Efek Dakwah

Seperti halnya yang terjadi dalam suatu proses komunikasi, terdapat feed

back atau timbal balik dari komunikasi yang terjadi, begitu juga dengan dakwah,

terdapat timbal balik atau reaksi yang ditunjukan seseorang terhadap dakwah yang

telah disampaikan. efek dapat terjadi pada tataran, yaitu :

26Said Bin Ali Al Qhatani, Da’wah Islam Da’wah Bijak, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994),
hlm.103.
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a. Efek Kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui,

dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi

pengetahuan, keterampilan kepercayaan atau informasi.

b. Efek Afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan,

disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan

emosi, sikap, serta nilai.

c. Nilai Behavioral, yaitu merujuk pada nyata yang dapat diamati, yang meliputi

pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan tindakan berprilaku.27

B. Tinjauan Terhadap Film Sang Kiai

Film sebagai media penyampai pesan, sebelum menyusun pesan kita harus

tahu siapa khalayak atau sasaran dan situasinya. Oleh karena kita harus menyusun

pesan yaitu menentukan tema-tema dan materi, syarat utama dalam mempengaruhi

khalayak dan pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian.  Film selalu

mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan dibaliknya.

Film Sang Kiai menceritakan perjuangan kemerdekaan oleh K. H. Hasyim

Asyari bersama  para  santri  didikannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, ia juga

merupakan salah seorang pendiri Nahdatul Ulama yang berasal dari Jombang, Jawa

Timur. KH Hasyim Asy’ari merupakan tokoh Pesantren Tebu Ireng dan salah satu

27Wahyu Ilaihi, Konsep  Dasar Komunikasi  Dakwah, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 2010),
hlm. 21
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sosok sentral dalam peletakan dasar batu kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi

panutan pada tahun 1942-1947 dalam menentukan arah dan pengerahan massa.

Dalam film ini sutradara menyampaikan gambaran bagaimana suasana

Indonesia ketika masa kependudukan Jepang, dimana Pendudukan Jepang ternyata

tidak lebih baik dari Belanda. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah

putih, melarang lagu Indonesia Raya dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan

Sekerei (Menyembah  Matahari). KH Hasyim Asyari sebagai salah satu tokoh besar

agamis saat itu menolak untuk melakukan Sekerei karena beranggapan bahwa

tindakan itu menyimpang dari aqidah agama Islam. Menolak karena sebagai umat

Islam, hanya boleh menyembah kepada Allah SWT. Karena tindakannya yang berani

itu, Jepang menangkap KH Hasyim Asyari.

KH Wahid Hasyim, salah satu putra beliau mencari jalan diplomasi untuk

membebaskan KH Hasyim Asyari. Dengan cara damai KH Wahid Hasyim berhasil

memenangkan diplomasi terhadap pihak Jepang dan KH Hasyim Asyari berhasil

dibebaskan. Ternyata perjuangan melawan Jepang tidak berakhir sampai disini.

Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melimpahkan hasil bumi. Jepang

menggunakan Masyumi yang diketuai KH. Hasyim Asy'ari untuk menggalakkan

bercocok tanam.

Jepang kalah perang dan Sekutu mulai datang. Soekarno sebagai presiden

saat itu mengirim utusannya ke Tebuireng untuk meminta KH Hasyim Asyari

membantu mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asyari menjawab permintaan

Soekarno dengan mengeluarkan Resolusi Jihad yang kemudian membuat barisan
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santri dan masa penduduk Surabaya berduyun-duyun tanpa rasa takut melawan

sekutu di Surabaya. Gema resolusi jihad yang didukung oleh semangat spiritual

keagamaan membuat Indonesia berani mati, yang kemudian melahirkan peristiwa

perang besar yang dikenal sebagai Hari Pahlawan 10 November 194.5 Sang sutradara

Rako menyebutkan bahwa film Sang Kyai ini berisi tentang peran serta semangat

sang kiai dalam mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah yang timbul

karena spiritual keagamaan, khususnya Islam. Selama ini unsur tersebut kurang

diperhatikan dan diangkat dalam tema film perjuangan.28

C. Tinjauan Terhadap Analisis Semiotika

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala

yang berhubungan dengannya, dan penerimanya, hubungan dengan tanda-tanda lain

penghubungannya, penerimanya oleh mereka yang menggunakannya. Menurut

Kriyantono, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai

arti29. Secara etmologis, istilah semiotika berasal dari bahasa yunani yaitu kata

semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas

dasar kovensi sosial. Sedangkan secara terminologis, Semiotika merupakan ilmu

28Wikipedia, Sang Kiai, id.wikipedia.org/wiki/Sang_Kiai, diakses 15 Maret 2015, jam 19:00
29Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media,

Public Relations, Advertaising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana,
2006),  hlm. 263
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yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa- peristiwa, seluruh kebudayaan

sebagai tanda.30.

Sebuah teks apakah itu surat cinta, makalah, iklan, cerpen, pusi, pidato

presidenn, poster politik, komik, kartun, dan semua hal yang mungkin menjadi tanda

bisa dilihat dalam aktivitas penanda, yakni suatu proses signifikasi yang

menggunakan tanda yang menghubungkan objek dan interpretasi. Semiotika berusaha

menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses signifikasi yang

menyertainya.31

Semiotika sendiri merupakan studi mengeni tanda (sign) dan simbol yang

merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi. Tradisi semiotika

mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi,

keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada diluar diri. Konsep dasar yang

menyatukan tradisi semiotika ini adalah tanda, yang di artikan sebagai a stimulus

designating something other than itself (suatu stimulasi yang mengacu pada sesuatu

yang bukan diri sendiri).32

Semiotika berhubungan dengan antara tanda, penanda, dan pikiran manusia.

Tradisi ini sangat berpengaruh dalam membantu kita melihat bagaimana tanda dan

simbol digunakan, apa maknanya, dan bagaimana mengaturnya. Biasanya terdiri atas

campuran simbol-simbol yang diatur secara spesial dan kronologis untuk

menciptakan sebuah kesan, menyampaikan sebuah gagasan, atau memunculkan

30Alex Sobur, loc.cit., hlm. 95.
31Ibid, hlm. 17
32Fajar Junaedi, Komunikasi Massa Pengantar Teoritis, (Jakarta: Santusta, 2007), hlm. 61
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sebuah pemaknaan pada audiens. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari

bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal, memaknai dalam suatu objek tidak hanya

membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunkasi, tetapi

juga mengkontruksikan sistem terstruktur dari tanda.33

Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda.

Semiotika mempelajari hakikat suatu tanda. Isi media pada hakikatnya adalah hasil

kontruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa

bukan saja sebagai alat mereprentasikan realitas, namun juga menentukan relief

seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya,

media massa mempunyai peluang yang besar untuk mempengaruhi makna dan

gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikontruksikannya. Disebabkan sifat dan

faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa,

maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikontruksikan.34

Menurut para ahli semiotika, pesan dari media massa menjadi bagian

terpenting untuk dikaji didalam meneliti makna dari pesan yang termuat dalam media

massa, dan bagi mereka isi media massa adalah produk dari penggunaan tanda-tanda

bahasa. Pendekatan ini berfokus pada cara produsen tanda bahasa membuat tanda

bahasa dan cara khalayak memahaminya. Pesan memiliki wujud yang dapat dirasakan

atau diterima oleh indra, pesan yang disampaikan manusia dapat berbentuk sederhana

33Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung : Rosdakarya, 2003), hlm. 15
34Ibid., hlm.  87
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namun bisa memberikan pengaruh yang cukup efektif, pesan memiliki kedudukan

yang sangat penting dalam komunikasi.35

Pesan memiliki tiga unsur yaitu, tanda dan simbol, bahasa dan wacana.

Menurutnya tanda merupakan dasar bagi semua komunikasi, tanda mengacu pada

sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sedangkan makna atau arti adalah hubungan

antara objek atau ide dengan tanda. Kedua konsep tersebut menyatu dalam berbagai

teori komunikasi, khususnya teori komunikasi yang memeberikan perhatian pada

simbol, bahasa, serta tingkah laku nonverbal. Kelompok teori ini menjelaskan

bagaimana tanda dihubungan dengan makna dan bagaimana tanda diorganisasi, studi

yang membahas mengenai tanda ini disebut semiotika.36.

Film merupakan bidang kajian yang relevan bagi analisis semiotik. Sobur

mengartikan semiotika sebagai ilmu tanda(sign) dan segala yang berhubungan

dengannya, seperti cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimnya,

dan penerimannya oleh mereka yang mempergunakannya37. Film umumnya dibangun

dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang

bekerjasama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling

penting film adalah gambar dan suara: Kata yang diucapkan dan musik film. Sistem

semiotika yang lebih penting dalam film adalah tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda

yang menggambarkan sesuatu.38

35Fajar Junaedi, op.cit., hlm. 62
36Morissan, Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.19
37Sobur, loc.cit.,  hlm. 95-96
38Ibid.,  hlm.128
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Begitulah, sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol

visual dan linguistik untuk mengodekan pesan yang sedang disampaikan. Pada

tingkat dasar misalnya suara diluar layar mengkin hanya menguraikan objek dan

tindakan yang ada di layar. Pada gambar bergerak, kode-kode gambar dapat

diinternalisasikan sebagai bentuk representasi mental.39

Teori film berpendapat, bahwa film merupakan sebuah seni baru. Gerakan

dalam bingkai dan pemotongan beberapa rangkaian membentuk ritme visualisasi

gambar dan musik, yang menjadi estetika baru40. Film adalah suatu media

komunikasi massa yang sangat penting untuk mengkomunikasikan tentang suatu

realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, film memiliki realitas yang kuat

salah satunya menceritakan realitas masyarakat41.

1. Macam-Macam Semiotik

Sekurang-kurangnya terdapat Sembilan macam semiotika yang kita kenal

sekarang, yaitu :

a. Semiotika analitik, yakni semiotik yang menganalis sistem tanda. Peirce

menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisis menjadi ide,

objek, dan makna ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah

beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu.

39Ibid, hlm. 131
40http://catatankomunikasi.blogspot.co.id/2012/07/teori-komunikasi-teori-film.html?m=1
41http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-film-definisi-menurut-para.html?m=1
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b. Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat

kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang

disaksikan sekarang.

c. Semiotik faunal (zoosemiotic), yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem

tanda yang dihasilkan oleh hewan.

d. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

berlaku dalam kebudayaan masyrakat tertentu.

e. Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang

berwujud mitos dan cerita lisan (folklore). Telah diketahui bahwa mitos dan cerita

lisan, ada diantaranya memiliki nilai kultural tinggi.

f. Semiotik natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh alam.

g. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat

oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalkan rambu-rambu lau lintas.

h. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilakn oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat.

i. Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dimanfaatkan melalui struktur bahasa.42

42Ibid., hlm. 100-101
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2. Kategori-Kategori Tanda

Priece dan Sassure menjelaskan bagaimana menyampaikan makna. Priece

membuat tiga kategori tanda yang masing-masing menunjukan hubungan yang

berbeda-beda diantara tanda atas lambang (symbol), ikon(icon), indeks (indeks).

Dapat dijelaskan sebagai berikut.43.

a. Lambang merupakan suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya

yang sudah terbentuk secara konvensional, dari para pengguna tanda.

b. Ikon merupakan suatu bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk menyerupai objek

dari tanda tersebut.

c. Indeks merupakan suatu tanda yang mempunyai hubungan langsung dengan

objeknya.

3. Model Analisis Semiotik Ferdinand Saussure

Saussure merupakan tokoh besar asal swiss yang memang terkenal karena

teorinya tentang tanda, Saussure dilahirkan di Jenewa pada tahun 1857, selain ahli

linguistik, ia adalah seorang spesialis bahasa-bahasa indo-eropa dan sansakerta yang

menjadi sumber pembaharuan intelektual dalam bidang ilmu sosiaal dan

kemanusiaan44. Dalam definisi Saussure semiologi atau semiotika merupakan sebuah

ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda ditengah masyarakat.45

Sebagai sorang ahli bahasa, maka bahasa merupakan ketertarikan Saussure.

Dia lebih fokus pada bagaimana tanda-tanda atau kata-kata terkait dengan tanda-

43Kriyantono, op.cit, hlm.  264
44Alex Sobur, op.cit., hlm. 43
45Ibid., hlm. 12
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tanda yang lain atau hubungan antara tanda dengan objek, bukan bagaimana tanda-

tanda terkait dengan objek. Saussure memfokuskan perhatian lebih langsung pada

tanda itu sendiri, tanda bagi Saussure terdiri dari penanda (signifier) dan petanda

(signified), signifier adalah gambaran fisik nyata dari tanda ketika kita menerimanya,

dan signified adalah konsep mental yang mengacu  pada gambaran fisik nyata dari

tanda46. Pada dasarnya apa yang disebut singifier dan signifield tersebut adalah

produk kultural. Hubungan diantara keduanya bersifat arbiter (manasuka) dan hanya

berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakai bahasa

tersebut. Dalam pandangan Saussure makna sebuah tanda sangat dipengaruhi oleh

tanda  yang lain.47

Menurut, Saussure tanda bahasa (sign) tidak lepas dari beberapa unsur, yaitu

pertama , penanda dan petanda. Penanda adalah aspek material dari satu tanda bahasa,

sedangkan petanda adalah aspek mental dari bahasa. Relasi keduanya bersifat arbiter

atau diada-adakan. Kedua, adalah tanda bahasa terstruktur dalam langue dan parole.

Langue adalah pemakaian tanda bahasa secara umum dan parole adalah pemakaian

tanda secara individu48.

Tanda(Sign) adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat dilihat dan

didengar yang biasa merujuk kepada sebuah objek atau aspek dari realitas yang ingin

dikomunikasikan. Kode merupakan sistem pengorganisasian tanda. Kode mempunyai

sejumlah unit tanda. Cara menginterpretasi pesan-pesan yang tertulis yang tidak

46John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi,  (Jakarta : Raja Grafindo Persada,  2012), hlm.73
47Sobur, op.cit., hlm. 125
48Fajar Junaedi, op.cit., hlm. 62
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mudah dipahami. Jika kode sudah diketahui, makna akan bisa dipahami. Dalam

semiotik, kode dipakai untuk merujuk struktur prilaku manusia. Budaya dapat dilihat

dari sekumpulan kode-kode.49

Menurut Saussure, tanda terbuat atau terdiri dari :

a. Bunyi-bunyi dan gambar (sound and image), yang disebut “Signifier”

b. Konsep-Konsep dari bunyi-bunyi dan gambar (The concept these sounds and

images), disebut “Signified” berasal dari kesepakatan.

Gambar 2.1

Tanda

Realitas Eksternal

Tersusun (Makna)

atas

Penanda Pertanda

(Fisik Tanda) (Konsep Mental)

Model Semiotik Saussure

Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim

makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek

bagi Saussure disebut “referent”. Hampir serupa dengan Pierce yang mengistilahkan

interpretant untuk signified dan object untuk signifier, bedanya Sasussure memaknai

“objek” sebagai referant dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses

49Kriyantono, op.cit., hlm. 268
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penandan. Menurut Saussure Signifier dan Signified merupakan kesatuan, tak dapat

dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas.50

B. Kajian Terdahulu

1. Pesan Moral Dalam Film Animasi Wall-E dari Algo Vigura S, Mahasiswa Jurusan

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau tahun 2013,

yang menganalisis menggunakan  teori Charles Pierce dan teori Ferdinand

Saussure, dalam menganalisis film animasi tersebut ia membaginya kedalam tiga

kategori, yaitu Lambang, Ikon, dan Indeks yang dihubungkan dengan sembilan

jenis semiotik dalam menentukan pesan moral. Sehingga menghasilkan suatu

interpretant atau tanda yang dihasilkan dari pemikiran orang, yang dalam hal ini

film animasi yang dianalisisnya menghasilakn pesan pentingnya menjaga

lingkungan

2. Analisis Semiotika Terhadap Pesan Moral Islam Dalam Film Dalam Mihrab Cinta

dari Jery Alpian, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif  Kasim Riau tahun 2014. Yang menganalisis menggunakan  teori

Charles Pierce, dalam menganalisis film Dalam Mihrab Cinta tersebut ia

menggunakan empat jenis semiotik untuk menentukan pesan moral Islam. Dan

kemudian menghubungkan empat jenis semiotika tersebut dengan pesan moral

islam.

50Sobur, op.cit., hlm 46
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C. Kerangka Fikir

Gambar 2.2

(Kerangka Fikir Pesan Dakwah Dalam Film Sang Kiai)

Penelitian ini diperlukan kerangka fikir  mengenai sebuah konsep yang akan

memberikan penjelasan terhadap pendekatan teori yang digunakan untuk membahas

pesan dakwah yang terdapat dalam film Sang Kiai. Untuk mengkaji pesan dakwah
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dalam film Sang Kiai, peneliti menggunakan konsep semiotik untuk mengkonsepkan

pesan dakwah dalam film tersebut.  Penelitian pesan dakwah yang terdapat dalam

Film Sang Kiai, meliputi  materi-materi  dakwah yang terdiri dari :

1. Pesan Keimanan (Aqidah)

Pesan akidah merupakan pesan dakwah yang menyangkut keimanan

kepada Allah Swt, para malaikat, kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasul,

adanya hari kiamat dan adanya qadha’ dan qadar. Bentuk pesan dakwah dalam bidang

aqidah dapat berupa:

a. Pesan yang disampaikan dalam bentuk kalimat atau perkatan mengenai keimanan,

b. Pesan yang disampaikan dalam dapat bentuk Icon, seperti kaligrafi lafaz Allah.

2. Pesan Syariah (Muamalat)

Syariah menyangkut masalah amaliyah dari setiap muslim yang ditentukan

oleh adanya perintah dan larangan Allah, yang menyangkut hablumnminallah dan

habluminnas. Kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha yang merupakan ibadah

yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist,  seperti sholat

dan puasa , kemudian ibadah ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan

yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, seperti qurban, pernikahan, dan lain

sebagainya. Bentuk pesan dakwah dalam bidang syariah atau ibadah dapat berupa:

a. Berupa pesan verbal  dalam  teks atau kalimat yang disampaikan seperti ajakan

untuk melakukan sholat, dan puasa
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b. Berupa pesan nonverbal yang menggunakan simbol atau icon seperti simbol

mesjid dan orang sedang mengaji, dan icon sedekah.

3. Akhlak

Akhlak merupakan perilaku atau sifat-sifat terpuji, seperti rasa

persaudaraan, saling tolong-menolong, sabar, tabah, akhlak terhadap teman/sahabat,

teman sebaya, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang yang lebih muda dan

lebih tua, akhlak suami istri dan sifat-sifat terpuji lainnya. Bentuk pesan dakwah

dalam bidang akhlak dapat berupa:

a. Pesan yang disampaikan dalam bentuk kalimat atau perkatan mengenai ajakan

untuk berakhlak dengan baik, dan

b. Pesan yang disampaikan dalam dapat bentuk Icon atau lambang , seperti berakhlak

dengan guru, teman, orangtua dan lainnya.

Dalam kerangka teoritis dijelaskan teknik analisis semiotik memiliki

sembilan konsep yang terdapat dalam kajian teori. Namun peneliti hanya

menggunakan empat konsep dari total sembilan konsep yang ada, dalam mengalisa

pesan dakwah yang terdapat dalam film Sang Kiai untuk meninjau kontruksi dakwah.

Konsep semiotik yang dipakai tersebut antara lain, semiotik analitik, semiotik

struktural, semiotik sosial, dan semiotik kultural


